


Noul Maserati Ghibli Hybrid.
Performanță încărcată.

Lumea înconjurătoare este plină de momente în care o singură scânteie evoluează în 
ceva nou - o secundă în care hibridizarea acționează ca un catalizator al schimbării.

Din aceeași sursă de inspirație vine și noul Maserati Ghibli Hybrid: primul dintr-o 
serie de noi vehicule, care marchează începutul unei noi ere pentru Marcă.

Ghibli Hybrid aprinde viitorul Maserati fără a trăda trecutul. Primul motor hibrid din 
istoria mărcii, unde inovația și tehnologia s-au întâlnit dintotdeauna cu ingineria auto 
de înaltă performanță, pentru a conduce Maserati către un viitor mai sustenabil.

Mai rapid decât motorina, mai ecologic decât benzina: filosofia Ghibli Hybrid pe 
scurt.

În ceea ce privește aspectul, versiunea hibridă a modelului Ghibli prezintă o serie de 
detalii într-un albastru dedicat, noua culoare adoptată universal ca simbol al 
mobilității curate. Cele trei guri de aerisire tradiționale vin cu aceste noi accente 
albastre, precum și etrierele de frână Brembo și fulgerul de pe logoul tradițional 
Saetta de pe stâlpul C. În Europa, Ghibli Hybrid este prezentat cu o culoare complet 
nouă Grigio Evoluzione, o nuanță rece high-tech cu tonuri de albastru. Este o culoare 
care prinde viață în lumina soarelui, atunci când luciul metalelor creează o strălucire 
specială, evidențiind liniile curbe ale mașinii.

În ceea ce privește interiorul, Ghibli Hybrid Grigio Evoluzione se caracterizează prin 
scaune negre cu tapițerie din piele naturală Pieno Fiore și cusături albastre, 
împreună cu noul sistem multimedia MIA (Maserati Intelligence Assistant).

Indiferent de alegerea dvs., indiferent de ambiția dvs., Maserati Ghibli este 
întotdeauna un răspuns unic de inspirație.





TRANSMISIE

Transmisie Automată cu 8 trepte

PERFORMANȚĂ

255 km/h

5.7 s

35.5 m

8.1 - 9.4 l/100 km

13.1 - 13.6 l/100 km

8.1 - 9.4 l/100 km

6.7 - 8.2 l/100 km

7.4 - 8.9 l/100 km

183 - 213 g/km

151 - 186 g/km

183 - 213 g/km

295 - 307 g/km

168 - 200 g/km

Regulament

Datele corespund testelor executate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1151, actualizat începând cu ianuarie 2021.
Verificați disponibilitatea MY21 Maserati Connect în țara dvs. 

Euro 6D Final

L4

1998 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

Ampatament 2998 mm

Capacitatea portbagajului 500 l

Capacitatea rezervorului de combustibil 70 l

Greutate medie 1950 kg

DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI GHIBLI HYBRID

Lungime 4971 mm

Lățime (cu oglinzi laterale) 2128 mm

Lățime (fără oglinzi laterale) 1945 mm

Înălțime (*) 1461 mm

Viteză maximă

Accelerație (0 - 100 km/h)

Distanță de frânare (100 - 0 km/h)

Consum de combustibil (ciclu combinat)

Consum de combustibil (ciclu redus)

Consum de combustibil (ciclu mediu)

Consum de combustibil (ciclu ridicat)

Consum de combustibil (ciclu extra-ridicat)

Emisii de CO
2
 (ciclu mediu)

Emisii de CO
2
 (ciclu ridicat)

Emisii de CO
2
 (ciclu combinat)

Emisii de CO
2
 (ciclu scăzut)

Emisii de CO
2
 (ciclu extra-ridicat)

MOTOR

Numărul de cilindri și dispunere

Cilindree

Alezaj

Cursă

Raport de compresie

Putere max.

Turația motorului la putere max.

Cuplu maxim

Turația motorului la cuplu max.

Curbă de întoarcere 11700 mm

* Versiunea dedicată pieței europene

Greutate omologată 1878 kg

Conținut suplimentar Pornire și oprire





maserati.com/ghibli/hybrid

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/ghibli/hybrid

